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Л  í  elsőfokú postafo rga lm i tan fo ly am  záró iinnepélyén  a  P o sta  vezérigazgatóság  képvisele tében 
B úza M ártonné  d r. vezérigazgatóhelyettes  és Sim ovits M ihály szakosztá lyvezető , a  P o stáso k  
Szakszervezeté képvisele tében M észáros Józsefné  osztályvezető  v e tt  részt.

S im ovits M ihály ü n n ep i beszédében érték e lte  a  tan fo ly am  10 hónapos m u n k á já t  és h asznos  ta n á �
cso k k a l lá t ta  el a  80 vég ze tt h a llg a tó t.

A z ünnepély  végén a  k ivá ló  eredm ény  e lé rt és példás m ag a ta r tá s t!  h a llg a tó k n ak  B nza  M ártonné  
d r. vezérigazgatóhelyettes  so ron ldvü li k inevezéseke t és p é n z ju ta lm ak a t, M észáros Jó zse fn é  
osztályvezető  pedig jn la lo m  üdülési b eu ta ló k a t ad o tt á t.

Az ünnepség  résztvevői

szakszervezet e lnöksége nevében  M észáro  
I  Jó zse fn é  U v M l  a  v é g z i h a llg a tó k a t

B efejeződött a fe lső fokú  postafo rgalm i tan fo ly am



Ha erősen akarjuk, 

az élet győzedelmeskedni fog!

Moszkvában a Kreml kongresszusi palotájában június 29- én befejezte 
munkáját a Nők Világkongresszusa. A földkerekség 113 országából 1,341 
küldött vett részt a 6 napos tanácskozáson.

A kongresszus első és legfontosabb napirendi pontja: „A Nemzetközi 
Demokratikus Nőszövetség harea a békéért, a nemzeti függetlenségért, a 
nők jogaiért és a gyermekek boldogságáért” eimmel hangzott el. £  napirendi 
pont tömören összefoglalt mondanivalója: a termonukleáris háború veszélye 
elleni bare igen fontos ösztönző erővé vált a nők nemzetközi összefogásának 
erősítésére. Ez a harc összeforrasztja a nemzetközi nőmozgalmat, és egyesíti 
minden résztvevőjét, bőrének színétől, politikai és vallási meggyőződésétől 
függetlenül. Nem elég a békére esak vágyakozni. Aktív akcióra van szükség 
a világháború megakadályozására. Ebben különösen nagy szerep vár a nőkre.

A napirend előadója Eugénie Cotton asszony, a Nemzetközi Demokrati�
kus Nőszövetség elnöke, a nők gyermekvédelmi harcáról szólva megrendítő 
adatokat közölt.

— Nem nyugodhatunk — hangoztatta —, amíg a világ gyermekeinek 
kétharmada éhezik és fele nem jár iskolába.

A kongresszuson felszólalt a magyar nőküldöttség vezetője Erdei Lász-  
lóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, aki többek között a követ�
kezőket mondotta:

— A jövő kérdését az élet realitása úgy állítja elénk: háború, amelyben 
elpusztulnak országok és embermilliók vagy békés egymás mellett élés, amely 
lehetőséget nyújt az emberi élethez, a nepek felemelkedéséhez. Harmadik 
lehetőség nines!

A kongresszus kifejezte együttérzését Spanyolország, Irak, Görögország 
és Portugália hős asszonyaival, akik börtönökben sínylődnek, akiket borzal�
mas kínzásoknak vetnek alá, s akiket kivégzés fenyeget, mint például Irakban. 
„Amnesztiát minden bebörtönzött hazafinak!” — hangzott a kongresszus 
követelése.

A tanácskozás felejthetetlen percei voltak, amikor megjelent Valen-  
tyinaTyereskova, a világ első női űrrepülője.

Valentyina Tyereskova hőstettében a férfi és a nő méltó egyenjogúságá�
nak példaképe jut kifejezésre. Valentyina példájából láthatták, hogy a nők 
valódi felszabadulása esak a szocializmusban valósul meg.

A Nők Világkongresszusa munkája befejezéseként felhívással fordult a 
világ asszonyaihoz. A felhívás program, amely a világ asszonyai előtt álló 
feladatokra mozgósít. A felhívás így fejeződik be: „Erősítsük sorainkat, hogy 
összpontosítsuk és cselekvésre vezessük a háborús veszély ellen sikraszálió 
valamennyi erőt, hogy biztosíthassuk a tartós békét egész földünkön. Ha 
erősen akarjuk, az élet győzedelmeskedni fog!”

A magyar nők, közöttük a postás nődolgozók is további erőt merítenek 
munkájukhoz a világ asszonyaihoz intézett felhívásból.

Hegedűs Istvánná
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Ülést tartott a budapesti bizottság

Június 29- én a budapesti bizottság 
ülésén megtárgyalták, hogy a szak-  
szervezeti bizottságok munkájában 
mennyire érvényesül a kollektivitás 
és a szakszervezeti demokrácia elve. 
Értékelték az 1962/63 évi politikai 
iskolák tevékenységét és meghatá�
rozták a budapesti bizottság II. 
félévi munkatervét.

A budapesti bizottság 63 alap�
szervnél tartott vizsgálatot. Kide�
rült, hogy a központi feladatok 
mellett jónéhány alapszerv a dolgo�
zók által elmondott problémákat 
nem kíséri kellő figyelemmel.

A legtöbb szervnél rendszeresen 
megtartják a vezetőségi üléseket, 
összbizalmi értekezleteket. Néhány 
szakszervezeti bizottság azonban
— mint például a Budapest 3., 
PÉKÜ, Belváros, Szociális Hivatal
— nem tartja rendszeresen a veze�
tőségi üléseket, ahol pedig a leg�
fontosabb kérdéseket kollektíván 
dönthetnék el.

Előfordul, hogy egyes alapszer�
veknél a dolgozók a felsőbb szerv�
től segítséget kérnek egyes problé�

mák megoldásához, de ezek a fel�
sőbb szervhez csak késve, vagy 
egyáltalán nem jutnak el. Ezt 
tapasztalták például az Anyag�
hivatalnál, a HTI és a Filatéliai 
Vállalatnál. Több alapszervnél nem 
tartanak rendszeresen taggyűlést, 
de még számos helyen a megtartott 
taggyűlések színvonala sem meg�
felelő.

Néhány helyen a szakszervezeti 
titkár mindent maga intéz, és így 
elsorvasztja a reszortfelelősök önál�
lóságát.

A tanácskozáson a Postások Szak-  
szervezete Elnöksége részéről 
Mészáros Józsefné, a Szakszerveze�
tek Budapesti Tanácsa részéről 
Kaiser Károly vett részt.

A budapesti bizottság ülésén a 
tennivalókat helyesen meghatároz�
ták. Most az a feladat, hogy ezeket 
az elkövetkezendő időszak munká�
jában — a budapesti bizottság 
segítő ellenőrzésével a szakszerve�
zeti alapszervek vezetőségei, a szak-  
szervezeti tagság érdekében végre�
hajtsa.
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B arta l Is tv á n , a  P estlő rin c  1. sz  p o stah iv a ta l 
SZB t i tk á ra  hozzászó lásában  ja v a so lta , hogy 
a  po litik a i isko1á k  m egszervezésekor nagyobb 
figyelm et fo rd ítsan ak  a  h a llg a tó k  kivaloya« 
ta s á ra

B alaton  László, a  budapesti b izottság  szám vizs�
gáló  b izo ttság án ak  e lnöke fe lh ív ta  a  figye lm et 
a rra , hogy  a  vezetés sz ín v o n a lán ak  em elése 
é rdekében  a z  a lapszerv i szám vizsgáló  b iz o ttsá �
g o k n ak  az  eddig ieknél jobban  kell elem ezniük 
a  gazdaság i m u n k á t, s  e rrő l rendszeresen  tájé« 
k o z tassák  a  tagságo t
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A kikről
k ev eset

beszélünk

Mindenki ismeri 
őket és ők is 
ismernek min�

denkit. Magabizto�
san irányítják a min�
dig siető és gyakran 
tanácstalan feleket. 
Feltűnés nélkül, 
csendben, de eredmé�
nyesen látják el fele�
lősségteljes feladatu�
kat. A főportások 
ők, akikről keveset 
beszélünk.

A Központi Távíró�

hivatal Városház u t�

cai kapuboltozatánál

TÓTH BÉLA

csak félszemmel 
figyel ránk, mert 
beszélgetés közben 
a szünet nélkül 
áramló autókat, ke�
rékpárokat, kézbesí�
tőket, jövő- menő lá�
togatókat, motoroso�
kat figyeli. Kezét a 
biztonsági csengő 
gombjáról le sem 
veszi, mert annak 
éles jelzésével kerüli 
el, hogy a járművek 
egymásnak fussa�
nak.

A három polgári 
elvégzése után autó�
szerelőként indult ú t�
nak. Majd hat és fél 
évig volt katona. Pá�
lyafutását mint táv�
iratkézbesítő kezd�
te, irányító lett, majd

a portára került. 
Huszonhat éve dol�
gozik a posta szolgá�
latában.

Jókedélyű ember, 
vidáman dolgozik, 
pedig szolgálata nem 
könnyű. A távirat 
és expressz kézbesí�
tés éjjel sem szüne�
tel, sőt mindennapos 
eset, hogy a címzet�
tek éjszaka is megje-  
jelennek. A szó szo�
ros értelmében éber�
nek kell lennie szol�
gálata minden percé�
ben.

Tizennyolc éve 
tagja a szakszerve�
zetnek, A tisztvise�
lők időnként leláto�
gatnak hozzá, beszél�
getnek vele. Elége�
dettségét csak két 
kívánság zavarja: 
jobb fizetést, és a ká�
nikulában ingkabát 
egyenruhát szeretne. 
Foglalkozásáról szin�
te rajongással beszél, 
bizonyos, hogy a há�
rom alkolommal ka�

pott írásbeli elisme�
rést és pénzjutalmat 
megérdemelte.

A Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság fő-  

portása

HORDÓ ISTVÁN

három tagú portás�
brigád vezetője. Az 
ügyfelek felvilágosí�
tása s eligazítása mel�
lett az épület bizton�
sági felügyeletéről is 
gondoskodik. Több, 
mint évtizedes táv-  
írómunkási, levélkéz�
besítői, küldönci szol�
gálat után megbízha�
tóságával, becsületes, 
jó munkájával érde�
melte meg mai beosz�
tását, amit tizenöt 
éve kifogástalanul 
lát el.

Az intézmény mint�
egy kétezer dolgozó�
ját — leggtöbbjét 
személyesen —-  isme�
ri, éber tekintete fi�
gyelmét egyetlen „il�
letéktelen” látogatás 
sem kerülheti el. — 
Enélkül hogyan vi�
gyázhatnék az itt  fel�
halmozott hatalmas 
értékre — mondotta.

Sokszor „ostromo�
kat” áll ki, a telefont 
kérvényezők néha 
hangosan követelőző, 
mindenféle„összeköt-  
tetésekre” hivatkozó 
felek támadását,



akiknek lecsillapítá�
sa nem könnyű fel�
adat. Tapintatával, 
derűs nyugalmával 
azt is győzi.

A szakszervezet jó 
munkájáért díjmen�
tes mátraházi üdülés�
re küldte. — De nem 
ezért, hanem önzet�
len fáradozásaikért 
dicsérem őket — 
tetté hozzá igazsá�
gos megállapítással. 
Szabadidejét érdi 
gyümölcsösében töl�
ti, nyolcvan szépen-  
termő fáját kis csa�
ládja segítségével
gondozza.

Szorgalmas mun�
kája a kertben is jó 
termést érlel.

A Postavezérigazga-  

tóság tágas előcsar�
nokában

BALASSA JÓZSEF

főportás öles ter�
mete magasodik
elénk, jövetelünk cél�
ja felől érdeklődik. A 
kellő igazolás utáni 
beszélgetésünk során 
egy dolgos élet állo�
másait ismerjük meg. 
Tizenkét éves kora 
óta urasági cslédként 
dolgozott, míg a harc�
térre vezényelték. Sú�
lyos sebesüléssel ke�
rült kórházba, és ami�
kor onnan kikerült, a

postán talált állást. 
Kézbesítő lett, majd
— hiba nélküli mun�
kája elismeréseként
— a portára került. A 
szakszervezetiek nem 
egyszer bíztatták, 
kérték, szorgalmaz�
ták, hogy tanuljon 
tovább — de mindig 
közbejött valami, 
nem tudta rászánni 
magát. Akaraterejé�
vel, rátermettségével, 
szorgalmával mégis 
kifogástalanul lát�
ja el felelősségteljes 
beosztását: irányít, 
felügyel, felvilágo�
sít, még segít is, 
ha a telefonkérelme�
zők az ívek kitöltésé�
ben megakadnak. Jó 
munkájáért többször 
is jutalmazták.

Mintha végszóra 
jött volna, beszél�
getésünket egy ügy 
fél — Zeller Jó�
zsef, az Akadémia 
Nyomda grafikusa — 
zavarta meg, aki kí�
vánságának apró 
részleteit is bonyolult 
körülményességgel 

adta elő. Balassa Jó�
zsef végtelenül türe�
lemmel hallgatta vé�
gig, majd gyakorlati�
as tanácsait három�
szor is elismételte. 
Előzékenységből, ud�
variasságból, jó dip�
lomáciai érzékből je�
lesre vizsgázott.

Elmondotta, hogy 
a szakszervezeti érte�
kezletekre rendszere�
sen eljár, tanul is ott 
sokat, azonban azt 
szeretné, ha a szak-  
szervezeti tisztségvi�
selők kicsit sűrűbben 
keresnék fel a portát 
is.

Balassa Józsefet so�
kan szeretik, az épü�
let egyik legnépsze�
rűbb embere, még az 
óvodások körében is. 
Reggel 6—7- ig, amíg 
az óvodát kinyitják, 
a szülők a portásra 
bízzák a kicsiket. Jó-  •  
néhány apróságra vi�
gyáz — „dadai” szol�
gálatát is becsület�
tel látja el, mert 
mindenkihez készsé�
ges, segítő szándé�
kú ember. Szabad�
idejében már könyv�
tárnyit olvasott. Jó 
könyvekkel igyekszik 
pótolni, amit az isko�
lában elmulasztott.

Három azonos fog�
lalkozású, de más�
más egyéniségű dol�
gozó legjellemzőbb 
vonásait rögzítettük. 
Minhármuk életét 
egy közös érzés: a hi-  
vatásszeretetet fém�
jelzi. Sok sikert, to�
vábbi jó munkát kí�
vánunk miannyiuk-  
nak.

MOLNÁR GYÖRGY
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BÁCS- , CSONGRÁD MEGYEI 

MOZAIK

Kiekunfélegyháasa

1. Reggeli előkészületek a kézbesítő teremben
2. A délelőtti órákban nagy forgalmat bonyolít le Bankó Jánosné pénz�

felvevő és kifizető.
3. A hivatal fiatal dolgozói igen szép eredménnyel vizsgáznak a vonal-  

esoportokból. Nagy Rozália hat év óta főpénztáros. Eddig tíz vonalcsoportból 
vizsgázott jelesre. Ha lehetővé teszik számára, szívesen jelentkezik felsőfokú 
forgalmi tanfolyamra.
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BÁCS- , CSONGRÁD MEGYEI 

MOZAIK
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4. Túlit Péterné 
egyesített rovatolóuak 
igen nagy szerepe van 
abban, hogy a fiata�
lok mind a vonalvizs�
gákon, mind a Szak�
ma ifjú mestere moz�
galomban kiváló ered�
ményeket értek el. A 
fiatalok 1—1 hónap�
ra mellé vannak be�
osztva, s így az elmé�
leti ismeretek mellett 
hasznos gyakorlati 
tapasztalatokat is sze�
rezhetnek.

5. Lux Márta veze�
tőtől értesültünk,

hogy a hivatal ez év 
július elsejétől — a 
jól működő szocialis�
ta brigádok eredmé�
nyeire támaszkodva 
— szocialista hivatal 
címért küzdők sorába 
lépett, másodikként 
az igazgatóság terü�
letén.
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K iskunm ajsa

Farkas Ernőné rovatok) már tizen�
egy éve a hivatal dolgozója. Szereti a 
változatos munkát. Korábban a fő�
pénztárban dolgozott, jelenleg rova-  
toló. A gimnázium levelező tagozatá�
nak III. osztályos tanulója.

— A továbbtanulással a postai 
munkámat eredményesebben tudom 
ellátni — mondja — és otthon is hasz�
nát veszem: ugyanis a kilenc éves 
kislányom máris olyan kérdéseket 
vet fel, amelyek helyes megválaszolá�
sához bizony nagy szükségem van a 
gimnáziumban szerzett ismeretekre.

M indssent

Nemrégen adták át a felújított postahivatalt. A kivitelezők dicséretére 
legyen mondva: e községi kishivatni a fővárosban is megállná a helyét. íme 
a hivatal:

kívülről



H ódm ezővásárhely

Muzeális értékű telefonközpontot láttunk c szép alföldi városban. A sok 
száz telefonra várö hódmezővásárhelyi dolgozó szívesen megválna ettől a 
muzeális.értéktől, — hát még a kezelők!
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Május 20- án nyílt meg a Hírlap- bolt, amelyre a város — a kivitelezést 
illetOen — joggal büszke lehet.

Kers László né (balról az első) a Szeged 1. sz. postahivatal dolgozója tájé�
koztatása szerint a város lakói már is megkedvelték a boltot. Folyóiratok, 
divatlapok s más kiadványokon kívül TOTO- t, LOTTO- t és postai értékcik�
keket is árusítanak.

Sxeged
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A Ilírlap- bolt ízléses olvasó sarka.
A város postás dolgozóinak nagy része szabadságát, szabad idejét a 

tiszaparti postás üdülőtelepen tölti.
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Nagy a lakáshiány Szegeden is. A Megye Bizottság e gondon nagyon 
hasznos kezdeményezéssel segített. A múlt évben típusterv alapján készüld 
társasház építési akciót szervezett. A kivitelezd vállalat már 20 lakást át�
adott.

így fest Udvardi Sándor alkdzpontos műszerész családi házának egyik 
szöglete. Ők máris élvezik a jó elrendezésű két szoba komfortos lakás kényel�
mét.

A szegedi Megye Bizottság kezdeményezése, úgy véljük, igazán követésre 
méltó.

Az újonnan épült társasházak távlati képe.
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Megjelent
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telefon-

könyv

Az új Budapesti Távbeszélő névsor 
608 oldalas, amelyből a szakrész 
536, a Szakmai Ütmutató 56, a 
tudnivalók és pótlás rész pedig 16 
oldal terjedelmű.

A könyv súlya 1,10 kilogramm. 
A 200 000 példány előállításához 267 
tonna (25 vagon) papírt használtak fel.

A könyvben szereplő adatok száma 
a szakrészben meghaladja a 150 000-t, 
a Szakmai Ütmutató pedig több 
mini 7 ООО-t tartalmaz. Terjedelme 
17 százalékkal bővebb, mini az előző 
1960. évi névsoré.

Az előfizetők, a nagyközönség, 
köztük a postások is munkájukkal 
és magánéletükkel kapcsolatban rend�
szeresen forgatják, lapozgatják az 
év legnagyobb példányszámú, leg�
olvasottabb „bestseller” könyvét.

Axt hiszem kevesen tudják, hogyan 
is készül a távbeszélőnévsor. Vajon 
hányán dolgoznak az összeállításán, 
szerkesztésén, milyen gondosságot, 
szinte túlzásnak tűnő, szisztematikus 
pontosságot és körültekintést igénylő 
munkát kell elvégezni, amíg a közel 
160 000 adat katonás sorrendben, 
egymást követve kikerül a nyomdagép 
alól.

Lépjünk be egy pillanatra a névsor�
szerkesztés helyiségeibe és nagyvo�
nalakban kövessük a munka mozza�
natait.

A könyv összeállítása és szerkesz�
tése nem akkor kezdődik, amikor 
elhatározták az új névsor kiadását. 
A névsor alapját a kéziratlapok 
képezik. Az 5 300 darab félíves 
kemény kartonlapon a másfélszeres 
nagyítással különleges foto-rotaprint 
eljárással készült előző könyv adatai 
kisebb egységekre bontva szerepelnek. 
Ezekre a lapokra kerül mindennemű 
változás bejegyzése.

Két és félév leforgása alatt a kézirat�
vezetők az új könyv kiadási munkála�
tainak megindulásáig több, mint 
70 000 változást jegyeztek elő, a 
névsorszerkesztési követelmények mesz- 
szemenő figyelembevételével, gon�
dosan ügyelve a nyelvhelyességre, 
a betűrendi sorolásra, szakosításokra, 
címfelvételekre, utalásokra stb.

dr. G yáriás E ndre  re jtv én y n ek  is  bellid o lvas -  
lis ta lan  a lá írá s t tisz táz
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Bányai Gizella és Várszegi Jánosné kéziratvezetők a változásokat Jegyzik be

Beszédes Tihorné, Csűri Jánosné, Ilollósy Elemémé és Sípos Ildikó a nyomdai levonatokat a kéz�
irattal összeolvassák



Balogh Zoltánná és Klszely Gyula egyeztet, a megállapított eltéréseket rendezik

Az előfizetők a néosorkiadás alkal�
mával ugyan felszólítást kapnak, 
melynek fő célja nem a műszaki 
vonatkozású változások bejelentése, 
hanem a könyv minél élőbbé tétele 
érdekében a szerkesztőségnek az elő�
fizetőt érintő egyéb adatokra (válla�
lati átszervezés, átcsoportosítás, fog�
lalkozás változás stb.) van szüksége.

Közel 30,000 magánelőfizető küldte 
vissza a válaszlapot és két és félezer 
közület, vállalat küldött kimutatást 
adatairól. Ennek a nagymennyiségű, 
címadatnak az egyeztetésében, fel�
dolgozásában 16 — 20 dolgozó vett 
részt hónapokon át tartó, sokszor a 
késő esti órákba nyúló odaadó, lelki- 
ismeretes munkával.

A bejelentések többrendbeli egyezte�
tése, javítása, helyesbítése után kerül 
sor a kézirati anyag teljes legépelésére. 
Uiktálásra egy hónapon keresztül 
7 — 10 gépirónö Irta az egész névsor 
anyagát.

Gerléi Mária a tördelt levonaton az utolsó 
simításokat végzi. Császár Mihály osztályveze�
tő  lin prin tál
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A gondosan összeállított és a lekto�
rok által is felülvizsgált kézirat anyag 
csak ezután jut a bonyolult nyomdai 
mechanizmusba, amelynek első fázisa 
a szedés. A szedést a nyomdászok 
a nyomdaipar legokosabb gépén, 
a „monotype”-n végzik, amely egy�
szerre szedi és önti a betűket, számo�
kat. 2 200 úgynevezett hasáblevonat 
készül a 160 000 adatról. A leg�
figyelmesebb szedés és korrekció elle�
nére is levonatonként állagban 6—7 
adat hibás. Az első nagy egyeztetést 
még kettő követi. Itt a nyomda már 
a könyv lapjainak megfelelő formá�
ban, három hasábonként készíti el 
a levonatot.

Fogynak a hibák, ritkulnak a 
különböző színes bejegyzések és jelö�
lések, amelyek a tévesztések gyomlálá- 
sára, a tipográfia formálására, fino�
mítására és a menetközbeni változá�
sok (új állomás felszerelés, leszerelés, 
számcsere stb.) bejegyzésekre szolgál�
nak.

A könyv lapjaira az év első 
hónapjától kezdve folyamatosan ráke�
rül az „imprimatúr” (nyomható) 
megjelölés. A névsort teljes egészé�
ben a nyomda veszi kezelésbe, moz- 
ásba hozza különböző apparátusait, 
оду a fóliázott borítólappal készült 

könyv a postahivatalok útján minél 
előbb az előfizetők széles táborához 
eljusson.

A mű elkészült.
A szerkesztők azonban izgalommal 

váriák, hogy a nyomda ördöge hány 
előfizetőnél játszott közre a hibás 
név, cím, vagy szám megjelenésében. 
Elkerülhetetlen úgyanis, hogy a 
160 000 adat teljes egészében történő 
legépelésénél, szedésénél, korrigálásá�
nál jóval az ezreléken belüli hibaszá�
zalék ne forduljon elő.

P A L A T IN  JÁNOS, 
a Távbeszélő Tudakozó 

és Névsorszerkesztő 
Hivatal vezetője

Iró-olvasó

találkozó SZEGEDEN
A Postaigazgatóság dolgozói vára�

kozással tekintettek Fenákel Judit
Judit a jelenlevők könyveit kedves 
szöveggel dedikálta.

írónő és a postások találkozójára.
Az irodalom kedvelői, akik össze�

gyűltek nem csalódtak, a művészeti 
munka csodálatos világából kaptak 
ízelítőt.

Fenákel Judit írónő neve nem 
ismeretlen a szegedi olvasóközönség 
előtt. A könyvhét alkalmával már 
második novellás kötettel örvendez�
tette meg olvasótáborát.

Közvetlen, kedves egyéniségével a 
a jelenlevők szívébe férkőzött. A 
találkozón felolvasott „A könyvelő 
és a többi ember” című novellája 
általános tetszést keltett.

Hasznosnak tartottuk a találkozót, 
mert közelebb hozta a művészetet a dol�
gozókhoz. A találkozó végén Fenákel

Angyal Rezső 
Szeged Postaigazgatóság

Meghitt, közvetlen beszélgetés formájában 
történt az író- olvasó találkozó
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Tikkasztó a hőség. A hőmérő higanyszála 32 Celsiusra emelkedett. Szak�
szervezetünk gyermeküdülőjéből messzire hallik a játszadozó gyerekek hangja. 
A belépőt csupa jókedv, derű, vidámság és barnára pirult gyermekek fogadják.

— Mit csinálnak egész nap az üdülő kis lakói? —kérdeztük Mundy Béla 
táborvezető pedagógust.

— Tekintettel arra, hogy a gyerekek az egész évi „fáradalmakat” most 
pihenik ki, így naponta csak két kötött foglalkozást tartunk.

Mi a tárgya ezeknek?
— Elmeséljük a gyerekeknek a Balaton eredetét őrző mondákat, ismertet�

jük a magyar tenger földrajzi adatait, vizét, a tihanyi visszhang és a halászat 
történetét.

Milyen kirándulásokat terveznek?
— Először Siófokra megyünk, majd innen Balatonfüredre. Az utazás 

előtt közöljük a kirándulás célját és felhívjuk a figyelmet a nevezetességekre.
Éles sípszó harsan az udvaron. A gyerekek fegyelmezetten sorakoznak, 

majd elfoglalják helyüket az étteremben, uzsonnáznak. Ézután újult erővel, ki-ki 
játszópajtásával izgalmas gomb-foci csatát vív, mások az asztali тех kifogyha�
tatlan örömeinek hódolnak. Az öreg nyárfák árnyékában az asztali-tenisz 
bajnokság vonzza az érdeklődők lelkes táborát.

Mindenki megtalálja a maga kedves játékát. Igyekeznek jól kihasználni 
a rendelkezésre álló időt, hogy minél több maradandó élményre tegyenek szert.

A gyerekek gondtalanul, vidáman üdülnek. Ezt nem utolsósorban Szepesi 
Lászlóné üdülővezető áldozatkész munkájának is köszönhetik.

D. Gy.

Csónakkirúiidulás
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Két játékos — kilenc* gible

Izgalmas gomb- foc i mérkőzés



A napi „пшика” közben jól esik a kiadós uzsonna

HASZNOS TANÁCSOK
MOSÄS — MOSÓQÉPPEL

Félmllló mosógép tulajdonos használja e korszerű háztartási gépet. Előnye: kevesebb fizikai mun�
ka és idő megtakarítás. Ezeknek alapfeltétele a jó előkészítés és a megfelelő mosószer használata. 
A ruhaneműt éppúgy áztatjuk, mint kézimosás estén. Langyos vízben 10 literenként egy evőkanál�
nyi „Uabzószóda” áztatószert teszünk, amely fellazítja a piszkot és lágyítja a vizet. Az áztatás 
időtartama kb. 3 óra.
Mennyi vízzel áztassunk? Gélszerű a száraz ruhasúly ötszörösének megfelelő vízben áztatni. 
<1 kg. ruha, 5 1. víz)
A gépi mosásnál a legalkalmasabb a „Duna” mosópor (pamutáru, len vászon). Finom fehérneműk�
höz es műszálas anyagokhoz „Tisztaság”  vagy „Ideal” mosóport használjunk. Az utóbbiaknál 
a mosóoldat 35 foknál melegebb ne legyen. Gyakori panasz, hogy a gallér és a kézelő peremén nem 
mos jól a gép. Ennek oka: az anyag duplán varrott, s szélen van, így a mosóoldat nem tud átha�
tolni rajta. A megoldás egyszerű: a mosógépbe helyezés előtt, vagy a mosás után, kevés mosópor�
ral dörzsüljük a kézelőt és a gallért. A mosás időtartama a ruhanemű szennyezettségétől függően 
5 —15 pere.
A mosás alkalmával a  háziasszonyok az öblítést nem minden esetben végzik szakszerűen. Az első 
víz 70 fokos legyen, míg az ezt követők arányosan legyenek langyosabbak. A víz hirtelen lehűlé�
sével ugyanis a piszok visszarakódhat a ruhára.
A mosógépet használat után langyos „Ultra”  mosogatószeres vízzel lemossuk, majd Idvül- belül 
szárazra töröljük. A horganylemezen keletkezett rozsdafoltot csiszoló papírral dörzsöljük le és 
színtelen lakkal kenjük be.
Évente több halálos balaesetet okoz a biztonsági előírások megszegése. A gép legkényesebb része, a 
hálózati csatlakozó zsinór. Ennek meghosszabbítása már több ember életébe került, mert a ned�
ves helyiségben a földzáriat halálos áramütést okozhat.
Az üzemben lévő gép fölé ne hajoljunk, mert a sebesen örvénylő mosóoldat a szemünkbe fröcs�
kölhet.
A mosógépet évente egyszer szakemberrel vizsgáltassuk meg. Ennek soráu ellenőrzik a gép 
kettős szigetelését és a csapágyat is karbantartják.
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A „FORRÓ DRÓT"

Mint ismeretes, 
1963 május 9- énszov-  
jet és amerikai táv�
közlési szakértők ér�
keztek Genfbe, hogy

tanácskozásokat 
kezdjenek az ún. „for�
ró drót” — a Kreml 
és a Fehér Ház közölt 
létesítendő közvetlen 
távbeszélő vagy táv�
gépíró vonal javas�
latának gyakorlati 
megvalósításáról. A 
tanácskozáson részi 
vett Carapkin, a szov�
jet és Stelle, az ameri�
kai küldöttség vezető�
je.

É

R

D

E

К

N

A

mellett döntöttek. A „  
kövzetlen vonal célja ’ 
az is, hogy segítse ki-  é 
alakítani a nagyobb 
és őszintébb bizalom L 
légkörét.

A „forró drót” meg-  A 
egyezés aláírása a lő  _  
hónapja tartó genfi ** 
értekezletnek ezidáig g  

egyetlen konkrét 
eredménye. <3

A Daily Worker, az 
angol Kommunista L

Párt lapja vezércikké�
ben üdvözli a genfi 
fejleményt: „\agyon 
jó dolog, hogy közvet�
len kapcsolat létesül 
Washing ton és Moszk-  
\a  között a véletlen 
háború veszedelmé�
nek csökkentésére.

Most már az a leg�
fontosabb, hogy elke�
rüljük az olyan szük�
ségállapot bekövetke�
zését, amikor ez a tele�
fon vonal az egyetlen-  
kiút a háború elkerü�
lésére.

A mostani tárgya�
lásokat tehát minden�
képpen további lépé�
seknek kell követni�
ük, amelyek elvezet�
nek az általános és 
teljes leszereléshez.”

Az UNESCO legújabb jelentése szerint a világ 
S öt kotinensénck országaiban összesen 84 millió 

televíziós készülék és 370 millió rádió tulajdo-

A vezetékes táv�
közlés szakemberei 
mind Moszkvában, 
mind Washingtonban 
minden bizonnyal kü�
lönböző vázlatokat, 
terveket készítet�
tek. Találgatják a 
technikai előnyöket: 
telefon vagy a telex 
összeköttetés lenne- e 
jobb a két államfő 
közvetlen kapcsolatá�
nak megteremtésére. 
Végül is az utóbbi

5  nos van. '

MENNYI LAP JELENIK MEG A VILÁGON ?

^  A statisztikai megfigyelők szerint 8000 a napi�
lapok száma világviszonylatban, amelyek 290 

G millió példányban látnak napvilágot. Európában 
2500 napilap jelenik meg.

^  FŐZÉSI TANÁCSADÓ — POSTAI BÉLYEGZŐN

San Franciscóban nemrég főzéstudományi 
^  kiállítást rendeztek. A kiállítás idején a város 

postahivatalában a leveleket rövid ételreceptek�
kel bélyegezték le.
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ÖT ÉV UTÁN
A Postaforgalmi Technikum 

1958- ban végzett hallgatóinak érettségi 

találkozóján

öt évvel ezelőtt 38- an lépték át 
utoljára a Postaforgalmi Technikum 
IV. A osztályának küszöbéi. Teli 
tervekkel, vágyakkal indultak az 
életbe. S amikor most a Múzeum 
Kávéházban újra látták egymást, 
az érettségi találkozón, szinte mind-  
annyiuknak az volt az első kérdése: 
hova kerültél, mi lett belőled?

Kiből mi lett?
A 38 hallgató közül 35- en marad�

tak a postán. Közülük számosán, 
ha nem is erre a pályára készültek, 
megszerették s egyre növekvő hiva�
tástudattal látják el felelősségteljes 
szolgálatukat.

Tar Irén tanítónő szeretett volna 
lenni. Mivel az nem sikerült, a tech�
nikumra jelentkezett. Az érettségi 
után a mátészalkai hivatalba kapott 
beosztást. Rövid idő alatt minden 
munkahelyet megismert. Amikor 
szülőfalujában, Vitkán megürese�
dett a hivatalvezetői hely, megpá�
lyázta. 1960 februárjában meg is 
kapta a kinevezést. Örömmel tért 
vissza szülőfalujába.

— A tanítónak például több a 
szabadsága — válaszolja kérdé�
semre, — de mégsem cserélnék 
pályát, ha újra választanom lehetne. 
El sem képzeli, milyen jóleső érzés

Öt t4  u t á n  n in i
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az, amikor nap-  mint nap egyezik 
a pénztárszámadás — mondja su-  
sugárzó tekintettel. Az a munka, 
amelyet megkedvel az ember, nem 
teher, még akkor sem, ha erőfeszí�
tést kíván. Nagyon jól érzem magam 
újra otthon.

Dr. Németh Lászlóné egyik a 
három közül, aki a postán nem 
találta meg számítását.

— Tovább akartam tanulni — 
mondja —, ezért hagytam el a postát. 
Szerintem a „C” szolgálat nem teszi 
lehetővé, hogy tovább képezhessem 
magam. Az egyik szemészeti klinika 
laboratóriumában dolgozom. Idői�
ben vettek fel a jogi kar esti tagoza�
tára. Nincs szándékomban a postára 
visszamenni — fejezte be.

Selmeci Hédi hasonlóképpen úgy 
hagyta el a IV. A osztályt,hogy feltét�
lenül magasabb képzettséget szerez.

Dr. Pázm ány Ödön, euykorl osztályfőnök tár -  
saságábno Selmeci Ilédi és dr. Németh László-  
ué

Tar Irén, ak i a legjobb előmenetelő diákok 
közé tartozott

A vágya neki is a jogi diploma. A Bu-  
dapest- vidéki Postaigazgatóságon 
dolgozik. Azóta elvégezte a felsőfokú 
postaforgalmi technikumot.

I.ehet- e a postán Ls tovább tanulni? 
Természetesen. Hédi is jelentkezett 
a jogi kar esti tagozatára. S ha meg�
szerzi az áhított diplomát, akkor is a 
postán marad. Hogyan is lenne hűt�
len, amikor hosszú évtizedek óta a 
családban mindig akadt postás.

A találkozó résztvevői a késő esti 
órákig együtt maradtak szeretett 
tanáraikkal. Jólesett emlékezniük á 
boldog napokra. Egykori tanáraik 
itt új erőt merítettek nehéz munká�
jukhoz — hiszen az 1958- ban végzett 
IV. A osztály tanulói helytállnak az 
életben.

- d j -
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Térítésmentes véradáson

a Posta Központi Járműtelep 

72 dolgozója
Június 26- án ti�

zennyolc. személyből 
álló „fehérköpenyes” 
csoport érkezett a 
Járműtelepre a I)a-  
róczi úti Orszá�

gos Vérellátószolgálat 
központjából. A mun�
kás- klub helyiségét 
valóságos rendelőin�
tézetté alakították 
át. Itt végezték el a

véradás előtt szo�
kásos laboratóri�
umi és belgyógyá�
szati vizsgálatokat.

A Járműtelep vö-  
röskeresztes aktivis-

Л véradásra beöltözöttek egy csoportja: Varga János esztergályos, HamzélI András szerszám ' 
lakatos. Kovács Árpád lakatos, Kiss Sándor esztergályos és K iss Ferenc kovács.
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Telek Mlhál у né rak táros és Ham zéli András véradás közben

A m ankásklub helyiségében berendezett alkalm i laboratórium



tái, Olgyai Antalné 
vöröskeresztes titkár�
nővel szervezték meg 
a térítésmentes vér�
adást, amelyre 72 
dolgozó jelentke�
zett.

Minden művelet, 
a legfontosabbtól 
a legapróbbig, egy 
nagyon vonzó és 
nagytudású főor�
vos irányításával 
történt. Szinte ün�
nepélyes volt a han�
gulat. A véradók 
arcán látszott: va�
lami szép és nemes 
ügy érdekében jöt�
tek ide.

A főorvos elmon�
dotta, hogy a mo�
dern orvostudo�
mánynak alig van-  
olyan ága, ahol a 
vérátömlesztés és a 
vérből készült gyógy�
szerek alkalmazása 
ne jelentene óriási 
előrehaladást. A 
vérátömlesztés nem�
csak az elvérzés 
veszélyénél vagy a 
sebészetben jelent 
döntő segitséget, 
hanem rendszeresen 
alkalmazzák a gyer�
mekgyógyászatban és 
a belgyógyászatban 
is. A szükséges vér-  
mennyiség jelentős 
részét a véradók 
nagyon is kiesiny 
tábora biztosítja és 
igen szomorú, hogy

sok millió ember 
tétlenül nézi e kis 
csoport áldozatos 
tevékenységét.

A Járműtelep dol�
gozói közül sokan 
megértették a Vö�
röskereszt felhívá�
sát, hogy „Életet 
ment, aki vért ad” .

Kiss Sándor esz�
tergályos elmondot�
ta : ő maga is
részt vett a szerve�
zésben és úgy érzi, 
hogy áldozatos és 
nemes cselekedet a 
véradás, mert soha 
sem tudni a család�
jában esetleg kinek 
és mikor lesz szük�
sége az életmentő 
vérre.

Ilamzéli András 
szerszámlakatos ál�
landó véradó. Igye�
kezett dolgozótársait 
meggyőzni és rábe�
szélni a véradásra. 
Természetesnek ta�
lálta, hogy újra ad�
jon, mert tudja, 
azzal valamelyik be�
teg embertársa éle�
tét mentheti meg. 
Megemlítette, meny�
nyire rosszul esett 
neki, mikor dolgozó�
társai közül sokan 
közömbösen elnéz�
tek fölötte, sőt olyan 
is volt, aki nem res-  
telte durva szavak�
kal elutasítani. Nem 
tudni, hogy holnap

vagy a közeli jövő�
ben nem pont neki 
lesz- e szüksége az 
életét megmentő vér�
re.
' Polgári Józsefné, 

az elsők között volt 
a női véradók cso�
portjában, és mikor 
megkérdeztem, hogy 
miért ad vért, így 
válaszolt:

— El se maradtam 
volna, hisz két gyer�
mekem van és sose 
lehet tudni, hogy me�
lyiknek mikor tör�
ténik valami baja 
és vérre lesz szük�
ség. Hazafias köte�
lességemnek tartóin, 
hogy segítsem a 
beteg embertársai�
mat.

Polgáriné a moso�
dában dolgozik, hat 
éve ugyanazon
munkahelyen. Pedig 
nem könnyű munka 
annyi szennyes ruhát 
mosni, vasalni, mint 
amennyi a Jármű�
telepen összegyűlik.

A Járműtelep 72 
dolgozója bebizonyí�
totta, hogy bennük 
mély gyökeret vert 
a szocialista huma�
nizmus, segíteni aka�
rás. Ezzel követendő 
példát mutattak a 
posta többi dolgozói�
nak is.

Banga Sándorné
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Bemutatjuk a Postás Lövészklubot

A Postás Lövészklub 4 éves fennállása alatt az élmezőnybe küzdötte 
fel magát. A Magyar Sportlövő Szövetség által kiírt és a Magyar Honvédelmi 
Sportszövetség rendezésében lebonyolításra került „Béke Kupa” bajnokság 
I. osztályában — megelőzve a budapesti, a Heves és Nógrád megyei lövész�
klubokat — 1961- ben és 1962- ben az első helyen végeztek. Az idei bajnok�
ságban a nyolc csapatból álló mezőnyben Heves, Nógrád csapataival küzdve 
az élmezőnyben vannak.

Az elmúlt esztendőkben az Országos Lövész Bajnokságokon több 
egyéni és csapatbajnoki címet nyertek. Az 1961 évi Országos Bajnokságon 
az Országos Lövész Szövetség kiértékelése alapján — megelőzve az’ összes 
lövészklubokat, a Honvéd és a Dózsa SE után a harmadik helyen végzett. 
Több versenyző képviselte a magyar színeket a külföldi versenyeken. A női 
Ifjúsági Európa Bajnokságon is résztvettek a postás lövészek.

A klubnak jelenleg 48 minősített versenyzője van. Nagy gondot fordí�
tanak az ifjúság nevelésére. Több év óta a postás ifik az országos bajnokok. 
Jelenleg is több postás versenyző szerepel az Egyesített Tiszti Iskola csapa�
tában, akik katonai szolgálatra vonultak bé és szolgálati idejük alatt ott 
versenyeznek.

A klub edzéseit Bp. II., Marcibányi tér 6/7. sz. alatti MHS lőtéren tart�
ják minden hét szerda és péntek délután. A vezetőség szívesen látja edzésein 
azokat a postás dolgozókat és hozzátartozóikat, akik a lövészettel kívánnak 
foglalkozni. Jelentkezni lehet a lőtéren: Bukova Lajosné, Kálmán Ferenc, 
Kiss Ernő, Tóth Imre sporttársaknál.

A Postás Lövészklub kisöbű sportpuska csapata, amely az Idei Béke K upa I. osztályában az élen 
áll. Balról az ülő sor: dr. Kiss Ferenc (PESH), Szeidler «fenő (Közp. Távíróhlv.), Oldal Ferenc 
(Kábelüzem), Horváth Béla. Álló sor: Tóth Im re (ПТ1) edző, Kiss Ernő (Vezérig.) titkár.
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KERESZTREJTVÉNY

Vízszintes: 11. Község Bács me�
gyében, 12. Ritka férfinév, 13. Vég�
telenül ver, 14. Idős é s .. . ,  16. Meny�
asszony, 17. Kötőszó, 18. Ront, 
20. Takarmány, 22. Figyelmeztet,
23. Évszak, 25. A fényképezőgép 
fontos szerkezete, 26. Természetes 
mértékegység — az utolsó kockában 
kettős betű —, 27. Dunamenti köz�
ség, 29. Részekre bont, 31. Az egyik 
nem, 32. Igen — oroszul, 33. Z.O.,
34. Kéziszerszám, 35. Neves humo�
ristánk vezetékneve, 37. Indiai isten�
nő, 39. Szálhúzásos kézimunka — az 
első kockában két betű, 41. Állat�
kert — németül, 43. Közel- keleti 
állam, 45. Zavard, 46. Ragadozó 
madár, 48. Tol — keverve, 49. Ellen�
tétes kötőszó, 50. Kerti szerszám, 
52. Arc rész, 54. Névelő, 55. Lóver�
seny fajta, 57. A múlt század köze�

pén divatos cseh körtánc — fölös 
ékezettel, 59. Fokozószócska, 60. 
Ilyen erő is van, 63. Hím juh.

Füflgőleges: 2. Sok Y. 3. Hangta�
lan les, 4. Aki nyitott szemmel jár
az___ 5. Mezőgazdasági eszközök,
6. Mutatószó, 7. Faféle, 8. Fohász,
9. Feltételes kötőszó, 10. Ritka női 
név, 15. Gabona fajta, 16. Kicsi,
19. ...szer, 21. Helyhatározó rag, 
22. Pusztít, 24. Ultrarövidhullámok 
visszaverődése alapján működő „ki�
tapogató” készülék, 26. Közép�
ázsiai tenger, 28. Hegy, amelyen 
egyik televízió adóállomásunk épült, 
30. Cigarettázik, végnélkül, 35. Is�
mer, 36. Ritka férfinév, 37. Hosszú 
idő múlva, 38. Tevékenysége káros 
— hiányos ékezettel, 40. Magyar 
város, 42. Azonos magánhangzók,
44. Figurák, 46. A csöngő teszi, 47.
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Hegyvonulat Nyugat- Európában, 
50. Keresztül, 51. Folyó a Dunántú�
lon, 53. Háziállat, 56. Én — latinul, 
58. Lak — keverve, 61. Y.O., 62. 
Móló fele.

Beküldendő a vízszintes 1, és a 
függőleges 1 megfejtése.
Beküldési határidő: augusztus 10.

Az előző szám rejtvényének helyes 
megfejtése: Sokat kell az embernek 
olvasni, hogy megtudja, milyen keve�
set tud.

Könyvjutalmat nyertek: Juhász 
Klára Rózsaszentmárton, Deák F. u.

4., Nagy Imre Piliscsaba 2., Stilling 
Ferenc Nagykörös postahiv., Vigh 
Antal Komárom 1., Zádor László 
Aszód phiv. \

K ÉPES POSTAS

K iad ja  a  P ostáso k  Szakszervezete

Felelős k iad ó : B escnyei M iklós 
Felelős szerkesztó : D udás Já n o s  

Szerkesztőség : B udapest,
XIV., C k a z á r  A ndrás u . 13.

T e le fo n : «2S- 777 
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